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JORENKU Eurovit B-Complex

Flydende B-vitamin. 

Eurovit B-Complex indeholder vitaminerne B1, B2, B3 (nicotinamid), B5 (D-panthenol), 
B6, B8 (biotin) og B12 samt folsyre og cholinchlorid. 

Indholdet af Eurovit B-Complex er med til at skabe og omdanne energi samtidig med, at 
det bidrager til omsætningen af aminosyrer. Eurovit B-Complex understøtter desuden 
skabelsen af nye blodlegemer samt sikrer, at nervesystemet fungerer.

Hos heste kan Eurovit B-Complex anvendes i fældningsperioder som ekstra tilskud.

Hos mink kan Eurovit B-Complex gives som et ekstra tilskud af B-vitamin for at 
forhindre at tæverne får fedtede hvalpe og botulisme.

Eurovit B-Complex kræver ikke HACCP godkendelse.

Eurovit B-Complex leveres i dunke med 1 kg, 2 kg og 25 kg. 
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Eurovit B-Complex
Flydende B-vitamin

• Omdanner kulhydrater til glukose
• Hjælper med at skabe energi
• Bidrager med omsætning af aminosyrer
• Understøtter skabelsen af nye blodlegemer
• Sikrer at nervesystemet fungerer, som det skal 

Tilsætningsstoffer
B1-vitamin 3.000 mg pr. kg
B2-vitamin 6.000 mg pr. kg
B6-vitamin 5.000 mg pr. kg
B12-vitamin 20 mg pr. kg
D-panthenol 15.000 mg pr. kg
Nicotinamid 30.000 mg pr. kg
Folsyre 1.000 mg pr. kg
Biotin 200 mg pr. kg
Cholinchlorid 100.000 mg pr. kg
Citronsyre 584 mg pr. kg
Kaliumsorbat 0,2 %

Produkt Eurovit B-Complex
Produkttype Fodertilskud
Pakning 1 kg dunk

2 kg dunk
25 kg dunk

Indtag 
pr. dyr pr. dag

Søer og gylte: 5 ml pr. dyr
Slagtesvin: 10 ml pr. 10 dyr

Smågrise: 5 ml pr. 10 dyr
Kalve (0-4 mdr.): 3 ml pr. dyr

Kvier/ungtyre: 5-10 ml pr. dyr
Køer: 10-20 ml pr. dyr

Får: 3-5 ml pr. dyr
Føl/ponyer: 10 ml pr. dyr
Store heste: 15 ml pr. dyr

Fjerkræ: 25-50 ml pr. 100 L vand
Mink: 5-10 ml pr. 100 dyr

JORENKU Eurovit B-Complex
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JORENKU Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje    
+45 56 21 40 70         jorenku@jorenku.dk
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